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ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตาแหน่งต่าง ๆ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
---------------------------------ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป ในตาแหน่งต่าง ๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ
สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ฉบับลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 ประกาศคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทากรอบ
อัตรากาลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 และประกาศคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทากรอบ
อัตรากาลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ฉบับลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตาแหน่ งต่าง ๆ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่างที่จะจัดจ้าง
กลุ่มงานบริการ
(1) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(2) เจ้าพนักงานธุรการ
(3) เจ้าพนักงานพัสดุ
(4) เจ้าหน้าที่การเกษตร
(5) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(6) เจ้าหน้าที่ธุรการ
(7) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
(8) เจ้าพนักงานการเกษตร
(9) ช่างไม้
(10) ช่างสารวจ
(11) นายช่างเทคนิค
(12) นายช่างโยธา
(13) นายช่างศิลป์
(14) นายช่างสารวจ
(15) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

จานวน 184 อัตรา ดังต่อไปนี้
จานวน 2 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 8 อัตรา
จานวน 16 อัตรา
จานวน 2 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
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อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
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อัตรา
อัตรา
อัตรา
กลุ่มงาน...
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(16) นักวิชาการป่าไม้
จานวน 69 อัตรา
(17) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จานวน 3 อัตรา
(18) เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
จานวน 2 อัตรา
(19) นักวิชาการเกษตร
จานวน 1 อัตรา
(20) นักวิชาการเงินและบัญชี
จานวน 1 อัตรา
(21) นักวิชาการตรวจสอบภายใน
จานวน 1 อัตรา
(22) นักวิชาการเผยแพร่
จานวน 2 อัตรา
(23) นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
จานวน 25 อัตรา
(24) นักวิทยาศาสตร์
จานวน 1 อัตรา
(25) นิติกร
จานวน 2 อัตรา
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
(26) นักวิชาการคอมพิวเตอร์
จานวน 21 อัตรา
(27) วิศวกรโยธา
จานวน 4 อัตรา
(28) สถาปนิก
จานวน 2 อัตรา
(29) สัตวแพทย์
จานวน 6 อัตรา
รายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่งและอัตราว่างตามหน่วยงานต่าง ๆ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
(เอกสารหมายเลข 1)
1.2 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิ ประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนั กงานราชการ
พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.3 ระยะเวลาการจ้าง เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง
1.4 สถานที่ปฏิบัติงาน ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรและเรียกมาลงนาม
ในสัญญาจ้างแล้ว จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามตาแหน่งและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้สมัครไว้ รายละเอียด
เกี่ยวกับหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
(เอกสารหมายเลข 2)
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของ
การรับสมัคร
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 คือ
(4.1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
(4.2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(4.3) โรคติดยาเสพติด…
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(4.4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(4.5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและ
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษ
มาแล้วเกินห้าปี
การจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีตามวรรคหนึ่งเข้าเป็นพนักงานราชการ
ให้บุคคลผู้นั้นต้องยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของ
สังคมตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกาหนดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย (เป็นไปตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560)
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(8) ไม่เป็นผู้เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุด เพราะกระทาความผิดเกี่ยวกับกฎหมาย
ว่าด้วยการป่าไม้ เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
สาหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับ
การเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 ตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17
มีนาคม 2538 และในกรณีสมัครสอบแล้ว ได้บวชเป็นพระภิกษุ สามเณรในภายหลัง ก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้
เช่นกัน หากยังคงสมณเพศอยู่ในวันสอบ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ เข้าปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ ในสัญญาจ้าง
จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1)
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิของ ก.พ. โดยสามารถตรวจสอบ
ได้ที่ http://www.ocsc.go.th --->ระบบรับรองคุณวุฒิ (https://www.ocsc.go.th/civilservant/accreditation)
3. การรับสมัคร
3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้
ทางระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ตลอด 24
ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบ ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
3.1.1 เปิดเว็บไซต์…

-43.1.1 เปิดเว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com ---> พนักงานราชการ --->
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.1.2 กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนด
โดยให้อัพโหลดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดา ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันสมัคร จะต้องเป็น
ไฟล์นามสกุล .jpg เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (MB) ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ และตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนยืนยันเพื่อส่งใบสมัคร (หากยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว จะไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือสมัครใหม่) และเมื่อยืนยัน
ข้อมูลที่กรอกแล้ว ระบบจะกาหนดแบบฟอร์มการชาระเงินให้โดยอัตโนมัติ
3.1.3 พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินลงในกระดาษขนาด A4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์
ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เพื่อนาไปพิมพ์ภายหลังก็ได้
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน หรือไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้ จนกว่าจะปิดระบบ
รับสมัคร แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์ได้
ทั้งนี้ เมื่อกรอกข้อมูลการสมัครสอบให้ถูกต้องครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้องก่อน
ยืนยันเพื่อส่งใบสมัคร (หากยืนยันการส่งใบสมัคร และชาระเงินค่าธรรมเนียมในการสอบแล้ว จะไม่อนุญาตให้แก้ไข
ข้อมูลหรือสมัครใหม่) หากมีการกรอกข้อมูลผิดพลาดในสาระสาคัญ (ได้แก่ คานาหน้าชื่อ การสะกดชื่อ และนามสกุล)
ขอให้แจ้งแก้ไขข้อมูลเป็นหนังสือ ให้ฝ่า ยสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ส่วนการเจ้าหน้าที่ สานักบริหารงานกลาง
(โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2579 8607 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : sanha.dnp@gmail.com) ภายในวันสุดท้าย
ของการชาระค่าสมัครสอบ คือวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 และเมื่อยืนยันการส่งใบสมัครแล้วระบบจะกาหนด
แบบฟอร์มการชาระเงินให้โดยอัตโนมัติ
3.2 นาแบบฟอร์มการชาระเงินไปชาระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตามช่องทาง
การชาระเงินของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
โดยสามารถชาระได้ 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้
3.2.1 การชาระทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
โดยสามารถชาระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม
2564 ภายในเวลาทาการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไว้ด้วย ทั้งนี้
ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชาระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคาร
กรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาที่ชาระเงิน ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ชาระเงินแล้ว
3.2.2 การชาระเงินทางแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT
ให้ผู้สมัครเปิดแอปพลิเคชั่น และเข้าสู่ระบบ “จ่ายเงิน” จากนั้นค้นหารายการ
โดยระบุ “98357” โดยตรวจสอบชื่อ “กรมอุทยานแห่งชาติฯ สอบพนักงานราชการ” และใส่หมายเลขอ้างอิง
Ref 1 : เลขชาระเงิน 10 หลัก และ Ref 2 : เลขประจาตัวประชาชน จากนั้นใส่จานวนค่าธรรมเนียมการสอบ
และใส่รหัสยืนยันการชาระเงินของท่ าน และกดเสร็จสิ้น โดยสามารถชาระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน
2564 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 22.00 น. และให้ เก็บหลั กฐานการช าระเงิน (Slip) ไว้เป็น
หลักฐานด้วย

3.2.3 การชาระเงิน...

-53.2.3 การชาระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ผู้สมัครสอบต้องมีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (ต้องเป็นชื่อ
ของผู้สมัครสอบเท่านั้น) สามารถเลือกชาระเงินโดยนาแบบฟอร์มการชาระเงิน ตามข้อ 5.1 ไปทารายการชาระเงิน
ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) โดยเลือกประเภทบริการ “บริการอื่นๆ” เลือก “ชาระ
ค่าบริการ/เติมเงินมือถือ” เลือก “ระบุรหัสบริษัท” ใส่รหัส Company Code คือ 98357 จากนั้นใส่หมายเลข
อ้างอิง Ref 1 : เลขชาระเงิน 10 หลัก และ Ref 2 : เลขประจาตัวประชาชน ใส่จานวนเงินเฉพาะค่าธรรมเนียมการสอบ
จานวน 300 บาท (ระบบจะทาการหักค่าธรรมเนียมธนาคาร จานวน 30 บาท) โดยสามารถชาระเงินได้
ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 22.00 น. และให้เก็บหลักฐานการชาระเงิน
(Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย
การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ สามารถชาระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบในวันสุดท้าย คือวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
3.3 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ สาหรับทุกตาแหน่งที่สมัครสอบ จานวน
330 บาท ซึ่งประกอบด้วย
3.3.1 ค่าธรรมเนียมสอบ
จานวน 300 บาท
3.3.2 ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จานวน 30 บาท
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3.4 เมื่อผู้สมัครทีช่ าระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว จะได้รับเลขประจาตัวสอบ โดยจะ
กาหนดเลขประจาตัวสอบตามลาดับของการชาระค่าธรรมเนียมสอบ และสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัคร
ที่มีเลขประจาตัวสอบได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม
2564 เป็นต้นไป
4. เงื่อนไขการรับสมัครสอบ
4.1 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถเลือกสมัครได้เพียง
1 หน่วยงาน 1 ตาแหน่งเท่านั้น และเมื่อเลือกสมัครและชาระเงินค่าธรรมเนียมในการสอบแล้วจะเปลี่ยนแปลง
แก้ไขไม่ได้
4.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เอกสารหมายเลข 1) โดยต้องเป็นผู้สาเร็จ
การศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครสอบ คือวันที่ 30 เมษายน
2564 ทั้งนี้ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตาม
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
4.3 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความ
ถูกต้องข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่ าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2551
ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 137
4.4 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณี...

-6ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร
หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับ สมัคร กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่
คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบทุกกรณี
4.5 หากผู้สมัครผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามเกณฑ์
ที่กาหนด จะต้องขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรแยกตามหน่วยงานและตาแหน่งทีเ่ ลือกสมัคร และต้องปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานและตาแหน่งที่สมัครไว้เท่านั้น รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติงาน ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 2)
4.6 การขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จะแยก
ตามหน่วยงานที่สมัครไว้
ในกรณีที่เลขประจาตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงตามหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าสอบ
จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้น ในกรณีชื่อ นามสกุล ของผู้สมัครไม่ตรงกับข้อมูลหลักฐานการแสดงตน
ในการเข้าสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าสอบ
5. การประกาศรายชื่อ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะประกาศรายชื่อผู้ มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยการสอบข้อเขียน หรือโดยการสอบปฏิบัติ ให้ทราบ
ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ที่เว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com โดยจะประกาศรายชื่อ
แยกเป็นรายหน่วยงานและรายตาแหน่งตามที่ผู้สมัครสอบได้เลือกไว้ และผู้สมัครสอบจะต้องเข้ารับการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามกาหนดวัน เวลา และสถานที่ ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืชกาหนด
6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครเลือกสรรของแต่ละตาแหน่งตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข 1)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะทาการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะโดยการสอบข้อเขียน ในแต่ละตาแหน่งในวันและเวลาเดียวกัน
7. เกณฑ์การตัดสิน
7.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
7.2 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
โดยการสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะโดยการสอบ
ข้อเขียน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
7.3 การจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ ตามการขึ้น
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
8. หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 โดยการสอบข้อเขียน หรือการสอบปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
8.1 บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือ
หนังสือเดิน ทาง (Passport) ซึ่งมีรูป ถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักระบุชัดเจน
และยังไม่หมดอายุ ฉบับจริง
8.2 ใบสมัคร...

-78.2 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ที่มีเลขประจาตัวสอบ รูปถ่าย และลงลายมือชื่อ
ในใบสมัครให้ครบถ้วน
ผู้เข้าสอบที่ไม่มีใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาต
ขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักระบุ
ชัดเจนซึ่งยังไม่หมดอายุ ฉบับจริง ซึ่งต้องใช้แสดงคู่กันทั้ง 2 อย่าง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบโดย
เด็ดขาด
9. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้เข้าสอบแสดงหลักฐาน ดังต่อไปนี้
9.1 บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับรถ
หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจาตัว 13 หลักระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) ซึ่งยัง
ไม่หมดอายุไปในวันเข้ารับการประเมิน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ หรือเลขประจาตัว
ประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
9.2 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
9.3 สาเนาคุณวุฒิการศึกษา ให้ยื่นสาเนาปริญญาบัตร/สาเนาประกาศนียบัตร และสาเนา
ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศ
รับสมัคร จานวนอย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร
หรือประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสาเร็จการศึ กษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติก่อน
วันปิดรับสมัคร คือวันที่ 30 เมษายน 2564
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นา
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ตามหนังสือรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จ
การศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัคร
คือวันที่ 30 เมษายน 2564 มายื่นแทน จานวน 1 ฉบับ
9.4 สาหรับตาแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ให้ยื่นหนังสือรับรองการผ่านงาน
จากผู้ว่าจ้าง ผู้บังคับบัญชาระดับต้น หรือหน่วยงานต้นสังกัด (ฉบับจริง) ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จานวน 1 ฉบับ
(เอกสารหมายเลข 3) โดยระบุว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความชานาญในการขับเครื่องจักรกล ซึ่งเคย
ปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ผู้ที่รับรองการผ่านงานของผู้สมัคร หากมีการตรวจสอบ
ภายหลังแล้วพบว่ามีการรับรองการผ่านงานเป็นเท็จ ผู้ที่รับรองจะถูกตั้งกรรมการสอบวินัย หรือดาเนินการ
ทางคดีอาญาแล้วแต่กรณี และหากเกิดความเสียหายต่อทางราชการจะต้องชดใช้ความเสียหายทางแพ่ง
สาหรับผู้สมัครให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น โดยวันที่ลงนาม
รับรองต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 30 เมษายน 2564
9.5 สาหรับตาแหน่งช่างไม้ (ถ้ามี) ให้ยื่นหนังสือรับรองการผ่านงานจากผู้ว่าจ้าง ผู้บังคับบัญชา
ระดับต้น หรือหน่วยงานต้นสังกัด (ฉบับจริง) ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จานวน 1 ฉบับ (เอกสารหมายเลข 4)
โดยระบุว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความชานาญในช่างไม้ ซึ่งเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น เวลา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี ผู้ที่รับรองการผ่านงานของผู้สมัคร หากมีการตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่ามีการรับรอง
การผ่านงานเป็นเท็จ ผู้ที่รับรองจะถูกตั้งกรรมการสอบวินัย หรือดาเนินการทางคดีอาญาแล้วแต่กรณี
และหาก...

-8และหากเกิดความเสียหายต่อทางราชการจะต้องชดใช้ความเสียหายทางแพ่ง สาหรับผู้สมัครให้ถือว่าการ
รับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น โดยวันที่ลงนามรับรองต้องอยู่ภายใน
กาหนดวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 30 เมษายน 2564
9.6 สาเนาใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ใบอนุญาตขับรถประเภทใดประเภทหนึ่งของรถ
11 ประเภท) สาหรับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในตาแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
จานวน 1 ฉบับ
9.7 สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ที่ยังไม่หมดอายุ (ภายในวันปิดรับสมัคร คือ
วันที่ 30 เมษายน 2564) สาหรับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ได้แก่ ตาแหน่ง
วิศวกรโยธา สถาปนิก และสัตวแพทย์ จานวน 1 ฉบับ
9.8 หนังสือรับรองความประพฤติ กรณีผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี (เอกสารหมายเลข 5)
9.9 สาเนาหลักฐานอื่น ๆ ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน เช่น
ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น อย่างละ 1 ฉบับ
9.10 สาเนาเอกสารทางทหาร เช่น หนังสือสาคัญ (แบบ สด.8) และสมุดประจาตัว
ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือใบสาคัญ (แบบ สด.9) สาหรับทหารกองเกิน และทหารกองหนุนประเภทที่ 2
หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจาการ (แบบ สด.43)
ทั้งนี้ สาเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่าสาเนาถูกต้อง ลงชื่อ วันที่ และระบุ
เลขประจาตัวสอบกากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสาเนาเอกสาร
อนึ่ง กรณีที่ตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือมีคุณสมบัติ
การสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการ หรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
10. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
10.1 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โดยแยกตามหน่วยงานและตาแหน่งงาน ที่ผู้สมัครได้เลือกสมัครไว้ ตามลาดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงจาก
ผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีถ้าได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้สอบได้คะแนนประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากคะแนนการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์เท่ากันอีก จะให้ผู้ได้รับเลขประจาตัว
สอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า และประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com
10.2 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตาม
ข้อ 10.1 ไว้ 2 ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
11. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
11.1 ผู้ผ่านการเลือกสรร จะได้รับการจ้างตามลาดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
11.2 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบที่คณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกาหนด
11.3 ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน
1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กาหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 คือ
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยา...

-1-

เอกสารหมายเลข 1

รายละเอียดเกี่ยวกับตาแหน่งที่รับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แนบท้ายประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564
---------------------------------
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ตาแหน่งที่ 01 : ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
1. กลุ่มงาน

บริการ

2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท
3. จานวนอัตราว่าง

2 อัตรา

ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
1 สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
2 สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลาปาง
รวม

อัตราว่าง
1
1
2

สถานที่ต้องปฏิบัติงาน
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
ส่วนภูมิภาค (เพชรบุรี)
ส่วนภูมิภาค (ลาปาง)

4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี
ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
5. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบหลักฐานใบสาคัญ
คู่จ่ายเงิน ลงบัญชีทารายงานการบัญชี รวบรวมรายละเอียด ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณ รายรับ - รายจ่าย
ประจาปี ทาหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ฯลฯ และปฏิบัติ
งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

-26. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

1. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตาแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้
- ความรู้เกี่ยวกับงานทางการเงินและบัญชี การเงินการคลัง
การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ
หลักฐานใบสาคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทารายงานการบัญชี รวบรวม
รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ - รายจ่าย
ประจาปี ทาหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ การจัดสรรเงิน
งบประมาณรายจ่าย ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

100

สอบข้อเขียน

2. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ
เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง

100

สอบสัมภาษณ์

---------------------------

-3ตาแหน่งที่ 02 : ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
1. กลุ่มงาน

บริการ

2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท
3. จานวนอัตราว่าง

1 อัตรา

ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
1 สานักอุทยานแห่งชาติ
รวม

อัตราว่าง
1
1

สถานที่ต้องปฏิบัติงาน
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)

4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี
ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
5. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบั ติอย่ างใดอย่ างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับงานด้านธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบหนังสือ การรับส่ง ลงทะเบียน จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล
การดาเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ จัดหา จั ดซื้อ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษา
เอกสารสาคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร ตลอดจนปฏิบัติงานอื่ น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

-46. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

1. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตาแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้
- ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ และระเบียบต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การรับ ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ
รวบรวมข้อมูล ร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง คัดสาเนา พิมพ์ ตรวจทาน
หนังสือ การดูแลรักษาและการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ การดูแลรักษา
จัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อและอานวยความ
สะดวกต่าง ๆ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

100

สอบข้อเขียน

2. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ
เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง

100

สอบสัมภาษณ์

---------------------------

-5-

เอกสารหมายเลข 1

ตาแหน่งที่ 03 : ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
1. กลุ่มงาน

บริการ

2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท
3. จานวนอัตราว่าง

1 อัตรา

ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
1 สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
รวม

อัตราว่าง
1
1

สถานที่ต้องปฏิบัติงาน
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
ส่วนภูมิภาค (เพชรบุรี)

4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี
ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
5. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเบิกจ่าย
การเก็ บรั กษา การซ่อมแซมและบ ารุ งรั กษาพัสดุ ครุ ภัณฑ์ การทาทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็ บรั กษา
ใบสาคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการพัสดุ การแทงจาหน่ายพัสดุที่ชารุด การทาสัญญา การต่ออายุสัญญา
และการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

-66. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

1. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตาแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้
- ความรู้ เ กี่ ย วกั บ งานพั ส ดุ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เกี่ยวกับ การจัดซื้อ
จัดจ้าง การบริหารสัญญา การควบคุมและจัดเก็บพัสดุ ความรู้เกี่ยวกับระบบ
จัดซื้อจั ดจ้ างภาครัฐ e- GP ความรู้ เกี่ยวกับระบบการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัส ดุ ความรู้ เกี่ย วกั บ ระเบี ย บส านั กนายกรัฐ มนตรีว่ าด้ว ยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

100

สอบข้อเขียน

2. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ
เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง

100

สอบสัมภาษณ์

---------------------------

-7ตาแหน่งที่ 04 : ตาแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร
1. กลุ่มงาน

บริการ

2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท
3. จานวนอัตราว่าง

8 อัตรา

ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
1 สานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
รวม

อัตราว่าง
8
8

สถานที่ต้องปฏิบัติงาน
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)

4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาเกษตรกรรม
5. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ด้านการเกษตร การปรับปรุง
และขยายพันธุ์พื้นเมือง และไม้ดอกไม้ประดับ ดาเนินการเพาะชากล้าไม้ ควบคุม ดูแล พัฒนา ตรวจสอบการผลิต
กล้าไม้ต่าง ๆ การปรับปรุงดิน การป้องกันและกาจัดศัตรูพืช การจัดภูมิทัศน์อย่างง่ายๆ บริเวณพื้นที่สวนรอบ ๆ
และในอาคารสิ่ งก่อ สร้ าง ปรั บ แต่ งพื้น ที่ให้ มีป ระโยชน์ ใช้ ส อยให้ มี ประสิ ท ธิภ าพ เป็น ผู้ ช่ว ยในการส ารวจ
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์ วิจัย ด้านการเกษตรและแปลงพรรณไม้ต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ
ตามที่ไดรับมอบหมาย

-86. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

1. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตาแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้
- ความรู้เกี่ยวกับงานเกษตรกรรม การเพาะปลูก การเพาะชา
การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา การใช้ปุ๋ย การปรับปรุงดิน การป้องกันและ
กาจัดศัตรูพืช การตกแต่งปรับภูมิทัศน์ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

100

สอบข้อเขียน

2. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ
เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง

100

สอบสัมภาษณ์

---------------------------

-9ตาแหน่งที่ 05 : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
1. กลุ่มงาน

บริการ

2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท
3. จานวนอัตราว่าง
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

16 อัตรา
หน่วยงาน

อัตราว่าง

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กองนิติการ
กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
สานักบริหารงานกลาง
สานักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
สานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
สานักอนุรักษ์และจัดการต้นน้า
สานักอนุรักษ์สัตว์ป่า
สานักอุทยานแห่งชาติ
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)

1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

รวม

สถานที่ต้องปฏิบัติงาน
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
ส่วนภูมิภาค (ศรีราชา)
ส่วนภูมิภาค (บ้านโป่ง)
ส่วนภูมิภาค (นครศรีธรรมราช)
ส่วนภูมิภาค (ตาก)

16

4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา
5. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบั ติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ และการบัญชีทั่วไปของส่ วนราชการ เช่น การตรวจสอบหลั กฐาน
ใบสาคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทารายงานการบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ
รายรับ-รายจ่ายประจ าปี ทาหนั งสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย
ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

- 10 6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

1. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตาแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้
- ความรู้ เ กี่ ย วกั บ งานทางการเงิ น และบั ญ ชี การเงิ น การคลั ง
การงบประมาณและการบัญชีทั่ว ไปของส่ว นราชการ เช่น การตรวจสอบ
หลั ก ฐานใบส าคั ญ คู่ จ่ า ยเงิ น ลงบั ญ ชี ท ารายงานการบั ญ ชี รวบรวม
รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ – รายจ่าย
ประจ าปี ท าหนั ง สื อ ชี้ แ จง โต้ ต อบ ด้ า นงบประมาณ การจั ด สรรเงิ น
งบประมาณรายจ่ า ย ความรู้ ความเข้ า ใจในกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ และ
ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

100

สอบข้อเขียน

2. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ
เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง

100

สอบสัมภาษณ์

---------------------------

- 11 ตาแหน่งที่ 06 : เจ้าหน้าที่ธุรการ
1. กลุ่มงาน

บริการ

2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท
3. จานวนอัตราว่าง

2 อัตรา

ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
1 สานักบริหารงานกลาง
2 สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
รวม

อัตราว่าง
1
1

สถานที่ต้องปฏิบัติงาน
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
ส่วนภูมิภาค (ศรีราชา)

2

4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา
5. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ อย่ างใดอย่ างหนึ่ งหรื อหลายอย่ าง เกี่ ยวกั บงานธุ รการและงานสารบรรณธรรมดา
การรั บส่ งลงทะเบี ยนหนั งสื อ เก็บและค้นหาหนังสื อ รวบรวมข้อมูล ร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่ อเรื่อง คัดส าเนา
พิมพ์ ตรวจทานหนังสือ ดูแลรักษา และการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ดูแลรักษา จัดเตรียม ให้บริการเรื่องสถานที่
วัสดุ อุปกรณ์ช่วยติดต่อและอานวยความสะดวกต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

- 12 6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

1. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตาแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้
- ความรู้ เกี่ ย วกั บ งานธุร การและงานสารบรรณ และระเบีย บต่า ง ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น การรั บ ส่ ง ลงทะเบี ย นหนั ง สื อ เก็ บ และค้ น หาหนั ง สื อ
รวบรวมข้ อมู ล ร่ า ง โต้ ตอบ บั น ทึ ก ย่ อ เรื่ อง คั ดส าเนา พิม พ์ ตรวจทาน
หนั ง สื อ การดู แ ลรั ก ษาและการเบิ ก จ่ า ยพั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ การดู แ ลรั ก ษา
จั ด เตรี ย มให้ บ ริ ก ารเรื่ อ งสถานที่ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ การติ ด ต่ อ และอ านวย
ความสะดวกต่ า ง ๆ ความรู้ ค วามเข้ า ใจในกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ และ
ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

100

สอบข้อเขียน

2. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ
เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง

100

สอบสัมภาษณ์

---------------------------

- 13 ตาแหน่งที่ 07 : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
1. กลุ่มงาน

บริการ

2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท
3. จานวนอัตราว่าง

1 อัตรา

ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
1 สานักอนุรักษ์สัตว์ป่า
รวม

อัตราว่าง
1

สถานที่ต้องปฏิบัติงาน
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)

1

4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา
5. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์ และ
งานบันทึกงานพิมพ์ข้อมูลหรือเอกสารต่างๆ งานราชการงานสารบรรณ จัดพิมพ์หนังสือราชการ และจัดทาเอกสาร
การประชุมต่าง ๆ ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และวัสดุ การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
และข้อมูลที่ได้รั บมาก่อนที่จะดาเนิ นการบันทึกต่อไป การจาแนกประเภทและกาหนดแบบการบันทึกข้อมูล
ให้เป็นไปตามความต้องการ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

- 14 6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

1. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตาแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้
- ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ และระเบียบต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บข้อมูลด้านการ
ดาเนิ น งานต่าง ๆ การรั บ ส่ ง ลงทะเบี ยนหนังสื อ เก็บและค้นหาหนังสื อ
รวบรวมข้ อมู ล ร่ า ง โต้ ตอบ บั น ทึ ก ย่ อ เรื่ อง คั ดส าเนา พิม พ์ ตรวจทาน
หนั ง สื อ การดู แ ลรั ก ษาและการเบิ ก จ่ า ยพั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ การดู แ ลรั ก ษา
จั ด เตรี ย มให้ บ ริ ก ารเรื่ อ งสถานที่ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ การติ ด ต่ อ และอ านวย
ความสะดวกต่ า ง ๆ ความรู้ ค วามเข้ า ใจในกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ และ
ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

100

สอบข้อเขียน

2. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ
เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง

100

สอบสัมภาษณ์

---------------------------

- 15 ตาแหน่งที่ 08 : เจ้าพนักงานการเกษตร
1. กลุ่มงาน

เทคนิคทั่วไป

2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท
3. จานวนอัตราว่าง

1 อัตรา

ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
1 สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
รวม

อัตราว่าง
1

สถานที่ต้องปฏิบัติงาน
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
ส่วนภูมิภาค (เชียงใหม่)

1

4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือ สาขาวิชา
เกษตรกรรม
5. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบั ติอย่ างใดอย่ างหนึ่งหรือหลายอย่ าง ปฏิ บัติงานเกี่ยวกับด้ านการเกษตร การปรับปรุ ง
และขยายพันธุ์พื้นเมือง และไม้ดอกไม้ประดับ ดาเนินการเพาะชากล้าไม้ ควบคุม ดูแล พัฒนา ตรวจสอบการผลิต
กล้าไม้ต่าง ๆ การปรับปรุงดิน การป้องกันและกาจัดศัตรูพืช การจัดภูมิทัศน์อย่างง่ายๆ บริเวณพื้นที่สวนรอบ ๆ
และในอาคารสิ่งก่อสร้าง ปรับแต่งพื้นที่ให้มีประโยชน์ใช้สอยให้มีประสิทธิภาพ เป็นผู้ช่วยในการสารวจ รวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์ วิจัย ด้านการเกษตรและแปลงพรรณไม้ต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

- 16 6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

1. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตาแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้
- ความรู้เกี่ยวกับงานเกษตรกรรม การเพาะปลูก การเพาะชา การขยายพันธุ์
การดูแลรักษา การใช้ปุ๋ ย การปรั บ ปรุ งดิน การป้องกันและกาจัดศัตรูพืช
การตกแต่งปรับภูมิทัศน์ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

100

สอบข้อเขียน

2. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ
เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง

100

สอบสัมภาษณ์

---------------------------

- 17 ตาแหน่งที่ 09 : ช่างไม้
1. กลุ่มงาน

เทคนิคทั่วไป

2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท
3. จานวนอัตราว่าง

1 อัตรา

ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
1 สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
รวม

อัตราว่าง
1

สถานที่ต้องปฏิบัติงาน
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
ส่วนภูมิภาค (พิษณุโลก)

1

4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานในด้านนี้มาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือ
2. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการก่อสร้าง
5. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการสร้าง ซ่อม ปรับปรุง ดูแล บารุงรักษา
ดัดแปลง และประกอบครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ทาด้วยไม้ เบิกจ่าย จัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้
และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- 18 6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

1. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตาแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้
- ความรู้ เกี่ย วกับ งานช่างไม้ ความรู้เกี่ ยวกับ การออกแบบผลิ ตภัณ ฑ์
ที่ ท าจากไม้ การใช้ ง านเครื่ อ งมื อ เกี่ ย วกั บ งานไม้ ความรู้ ค วามเข้ า ใจใน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

100

สอบปฏิบัติ

2. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ
เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง

100

สอบสัมภาษณ์

---------------------------

- 19 ตาแหน่งที่ 10 : ช่างสารวจ
1. กลุ่มงาน

เทคนิคทั่วไป

2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท
3. จานวนอัตราว่าง

1 อัตรา

ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
1 สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
รวม

อัตราว่าง
1
1

สถานที่ต้องปฏิบัติงาน
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
ส่วนภูมิภาค (เพชรบุรี)

4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสารวจ หรือ
สาขาวิชาการก่อสร้าง
5. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการสารวจ รังวัด คานวณ ตรวจสอบ จัดทา
แผนที่ แผนผัง เพื่อให้ทราบรายละเอียดและเป็นไปตามที่กาหนด สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การวัดระดับของภูมิประเทศ การวางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนที่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการสารวจ และรายงานผล เพื่อติดตามความก้าวหน้า
ของงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- 20 6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

1. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตาแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้
- ความรู้เกี่ยวกับงานวงรอบ ได้แก่ การวงรอบชนิดต่าง ๆ การวัดมุมและ
ปรับแก้มุม การวัดระยะ และการปรับแก้ระยะชั้น หรือเกณฑ์ของงานวงรอบ
และการทาแผนที่รายละเอียด การคานวณและเขียนแผนที่ เป็นการคานวณ
พื้นที่จากค่าพิกัด โดยวิธีพิกัดฉาก หลักการเขียนแผนที่ภูมิประเทศ จาก
ข้อมูลสารวจ การรังวัดทางดาราศาสตร์ และการรังวัดหมุดหลักฐาน แผนที่
โดยดาวเทียมเบื้องต้น แผนที่รูปถ่ายทางอากาศ ได้แก่ การคานวณมาตรา
ส่วนบนรูปถ่ายทางอากาศ ประโยชน์ของภาพถ่ายทางอากาศ ในงานแผนที่
หลั กการแปลภาพถ่ายทางอากาศ ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

100

สอบข้อเขียน

2. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ
เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง

100

สอบสัมภาษณ์

---------------------------

- 21 ตาแหน่งที่ 11 : นายช่างเทคนิค
1. กลุ่มงาน

เทคนิคทั่วไป

2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท
3. จานวนอัตราว่าง

1 อัตรา

ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
1 สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
รวม

อัตราว่าง
1
1

สถานที่ต้องปฏิบัติงาน
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
ส่วนภูมิภาค (เชียงราย)

4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้า
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาเครื่องกล
5. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมและบารุงรักษา
ระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ วัสดุและครุภัณฑ์อื่น ๆ ในความรับผิดชอบ
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมในการใช้งานซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ
ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการทดลองใช้เครื่องจักร เครื่องกลและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อให้เป็นไปตาม หลักวิชาการและมาตรฐานงานช่าง และให้เกิดความปลอดภัย จัดทาข้อมูล ถ่ายทอดความรู้
ทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะทั่วไปให้แก่บุคลากร ภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

- 22 6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

1. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตาแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านเทคนิค เช่น ซ่อม สร้าง ประกอบ
ดัดแปลง บารุงรักษา ออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือทางไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร เครื่องยนต์โลหะ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ
งานช่างต่าง ๆ ควบคุมระบบงานที่ใช้เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

100

สอบข้อเขียน

2. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ
เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง

100

สอบสัมภาษณ์

---------------------------

- 23 ตาแหน่งที่ 12 : นายช่างโยธา
1. กลุ่มงาน

เทคนิคทั่วไป

2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท
3. จานวนอัตราว่าง

1 อัตรา

ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
1 สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
รวม

อัตราว่าง
1
1

สถานที่ต้องปฏิบัติงาน
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
ส่วนภูมิภาค (เชียงใหม่)

4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสารวจ หรือ
สาขาวิชาการก่อสร้าง
5. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา สารวจ ออกแบบ เขียนแบบ
ก่อสร้าง บารุงรักษาโครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และ
งบประมาณที่ได้รับ ตรวจสอบ แก้ไข และกาหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูป และรายการ เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้าง
ตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด รวบรวม
และจัดเก็บ ข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

- 24 6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

1. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตาแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้
- ความรู้เกี่ยวกับงานโยธา ในการวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น การเขียน
แบบวิศวกรรม การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบและ
คานวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก วัสดุทางด้านวิศวกรรมและการทดสอบ
การสารวจเพื่อการก่อสร้าง การวิเคราะห์และประมาณราคางานก่อสร้าง
การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง การบริหารงานโครงการก่อสร้าง และ
ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

100

สอบข้อเขียน

2. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ
เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง

100

สอบสัมภาษณ์

---------------------------

- 25 ตาแหน่งที่ 13 : นายช่างศิลป์
1. กลุ่มงาน

เทคนิคทั่วไป

2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท
3. จานวนอัตราว่าง

1 อัตรา

ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
1 สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
รวม

อัตราว่าง
1
1

สถานที่ต้องปฏิบัติงาน
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
ส่วนภูมิภาค (ปราจีนบุรี)

4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ
สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
5. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการออกแบบงานศิลป์ บอร์ด ป้าย ประกาศ
ป้ายโฆษณา ฉากเวทีของหน่วยงาน ผังสถานที่ สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือ แผ่นพับเพื่อการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้
ค าแนะน าการออกแบบ เทคนิ ค การจั ด นิ ท รรศการ ตลอดจนปฏิ บั ติ ง านอื่ น ๆ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย

- 26 6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

1. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตาแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้
- ความรู้ เกี่ ย วกั บ งานช่างศิล ป์ ความรู้เกี่ย วกับองค์ป ระกอบศิล ป์
หลักการออกแบบ และความสามารถด้านการทาคอมพิวเตอร์กราฟิก และ
หรือคอมพิว เตอร์กราฟิกอาร์ต และความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

100

สอบข้อเขียน

2. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ
เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง

100

สอบสัมภาษณ์

---------------------------

- 27 ตาแหน่งที่ 14 : นายช่างสารวจ
1. กลุ่มงาน

เทคนิคทั่วไป

2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท
3. จานวนอัตราว่าง
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5

5 อัตรา
หน่วยงาน

สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
รวม

อัตราว่าง
1
1
1
1
1
5

สถานที่ต้องปฏิบัติงาน
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
ส่วนภูมิภาค (สุราษฎร์ธานี)
ส่วนภูมิภาค (ขอนแก่น)
ส่วนภูมิภาค (เชียงราย)
ส่วนภูมิภาค (เชียงใหม่)
ส่วนภูมิภาค (แม่สะเรียง)

4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสารวจ หรือ
สาขาวิชาการก่อสร้าง
5. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการสารวจ รังวัด คานวณ ตรวจสอบ จัดทา
แผนที่ แผนผัง เพื่อให้ทราบรายละเอียดและเป็นไปตามที่กาหนด สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การวัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนที่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการสารวจ และรายงานผล เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงาน
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

- 28 6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

1. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตาแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้
- ความรู้เกี่ยวกับงานวงรอบ ได้แก่ การทาวงรอบชนิดต่าง ๆ การวัดมุม
และปรับแก้มุม การวัดระยะ และการปรับแก้ระยะชั้น หรือเกณฑ์ของงาน
วงรอบ และการทาแผนที่รายละเอียด การคานวณและเขียนแผนที่ เป็นการ
คานวณพื้นที่จากค่าพิกัด โดยวิธีพิกัดฉาก หลักการเขียนแผนที่ภูมิประเทศ
จากข้อมูลสารวจ การรังวัดทางดาราศาสตร์ และการรังวัดหมุดหลักฐาน
แผนที่โดยดาวเทียมเบื้องต้น แผนที่รูปถ่ายทางอากาศ ได้แก่ การคานวณ
มาตราส่วนบนรูปถ่ายทางอากาศ ประโยชน์ของภาพถ่ายทางอากาศ ในงาน
แผนที่ หลักการแปลภาพถ่ายทางอากาศ และความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

100

สอบข้อเขียน

2. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ
เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง

100

สอบสัมภาษณ์

---------------------------

- 29 ตาแหน่งที่ 15 : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
1. กลุ่มงาน

เทคนิคทั่วไป

2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท
3. จานวนอัตราว่าง

2 อัตรา

ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
1 สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
2 สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
รวม

อัตราว่าง
1
1

สถานที่ต้องปฏิบัติงาน
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
ส่วนภูมิภาค (เชียงราย)
ส่วนภูมิภาค (เชียงใหม่)

2

4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
4.1 เป็นผู้มีความรู้ความชานาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
(หนังสือรับรองการผ่านงานจากผู้ว่าจ้าง ผู้บังคับบัญชาระดับต้น หรือหน่วยงานต้นสังกัดที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)
4.2 ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ใบอนุญาตขับรถประเภทใดประเภทหนึ่งของรถใน
11 ประเภท ดังนี้
(1) รถกระบะเทความจุต่ากว่า 5 ลูกบาศก์หลา
(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ทุกชนิด
(3) รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตนเอง
(4) รถอัดฉีด
(5) รถบรรทุกน้า
(6) รถบรรทุกน้ามัน
(7) รถไม้กวาด
(8) รถยกชนิด Fork Lift
(9) Carry Crane
(10) รถบดทุกชนิด
(11) และเครื่องบดอัดชนิดขับเคลื่อนด้วยตนเอง (Self Propelled Compactor)
5. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบั ติ อย่ างใดอย่ างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจน
บารุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเครื่องจักรขนาดเบา ชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น รถกระบะเทความจุ
ต่ากว่า 5 ลูกบาศก์หลา รถฟาร์ม แทรกเตอร์ทุกชนิด รถบดล้อยางชนิดขับเครื่องด้วยตนเอง รถอัดฉีด รถบรรทุกน้า
รถบรรทุกน้ามัน รถไม้กวาด รถยกชนิด Fork Lift Carry Crane รถบดทุกชนิด เครื่องบดอัดชนิดขับเคลื่อนด้วยตนเอง
(Self Propelled Compactor) ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- 30 6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

1. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกล
ตลอดจนบารุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเครื่องจักรกลชนิดใด
ชนิดหนึ่ง

100

สอบปฏิบัติ

2. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ
เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง

100

สอบสัมภาษณ์

---------------------------

- 31 ตาแหน่งที่ 16 : ตาแหน่งนักวิชาการป่าไม้
1. กลุ่มงาน

บริหารทั่วไป

2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
3. จานวนอัตราว่าง
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

69 อัตรา
หน่วยงาน

อัตราว่าง

สานักบริหารงานกลาง
สานักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
สานักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
สานักอนุรักษ์สัตว์ป่า
สานักอุทยานแห่งชาติ
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลาปาง
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
รวม

1
3
3
1
5
2
1
5
3
1
2
3
3
1
5
5
1
4
3
1
4
1
5
2
2
2
69

สถานที่ต้องปฏิบัติงาน
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
ส่วนภูมิภาค (ปราจีนบุรี)
ส่วนภูมิภาค (สระบุรี)
ส่วนภูมิภาค (ศรีราชา)
ส่วนภูมิภาค (บ้านโป่ง)
ส่วนภูมิภาค (เพชรบุรี)
ส่วนภูมิภาค (สุราษฎร์ธานี)
ส่วนภูมิภาค (นครศรีธรรมราช)
ส่วนภูมิภาค (สงขลา)
ส่วนภูมิภาค (ปัตตานี)
ส่วนภูมิภาค (นครราชสีมา)
ส่วนภูมิภาค (ขอนแก่น)
ส่วนภูมิภาค (อุบลราชธานี)
ส่วนภูมิภาค (อุดรธานี)
ส่วนภูมิภาค (พิษณุโลก)
ส่วนภูมิภาค (นครสวรรค์)
ส่วนภูมิภาค (แพร่)
ส่วนภูมิภาค (ลาปาง)
ส่วนภูมิภาค (ตาก)
ส่วนภูมิภาค (เชียงราย)
ส่วนภูมิภาค (เชียงใหม่)
ส่วนภูมิภาค (แม่สะเรียง)

- 32 4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์
5. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานทางวิชาการป่าไม้ เกี่ยวกับการจัดการ
เพื่อคุ้มครอง อนุรักษ์ รักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญา การค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานด้านทรัพยากร
ป่าไม้ ความหลายหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ การจัดการและฟื้นฟูที่ป่าอนุรักษ์ การจัดทาและควบคุม
ระบบข้อมูลที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการป่าไม้ การป้องกัน ปราบปราม
การกระทาผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การบริหารจัดการเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ
และนันทนาการ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- 33 6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
คะแนน
เต็ม

วิธีการประเมิน

1. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตาแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้
- ความรู้เกี่ยวกับวิชาการป่าไม้ ซึ่งประกอบด้วยการจัดการเพื่อคุ้มครอง
อนุรักษ์ รักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญา การค้นคว้า วิจัย และ
พัฒนางานด้านทรัพยากรป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
การจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ การจัดทาและควบคุมระบบข้อมูลที่ดินใน
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ และการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการป่าไม้ การป้องกัน
ปราบปรามการกระทาผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่า การบริหารจัดการการอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นน้า การบริหารจัดการพื้นที่
และการอนุรักษ์สัตว์ป่า การบริหารจัดการเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติและนันทนาการ
ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

100

สอบข้อเขียน

2. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ
เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึง
สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง

100

สอบสัมภาษณ์

หลักเกณฑ์การเลือกสรร

---------------------------

- 34 ตาแหน่งที่ 17 : ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
1. กลุ่มงาน

บริหารทั่วไป

2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
3. จานวนอัตราว่าง

3 อัตรา

ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
1 สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
2 สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
3 สานักบริหารพืน้ ที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลาปาง
รวม

อัตราว่าง
1
1
1
3

สถานที่ต้องปฏิบัติงาน
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
ส่วนภูมิภาค (ศรีราชา)
ส่วนภูมิภาค (นครศรีธรรมราช)
ส่วนภูมิภาค (ลาปาง)

4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
5. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป เช่น งานธุรการ งานบุคคล
งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งาน
รวบรวมข้อมูล งานสถิติ งานสัญญา เป็นต้น หรือปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร
เตรียมเรื่องและเตรียมการสาหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทารายงานการประชุม รายงานอื่นๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติงาน ตามคาสั่ง
หัวหน้าส่วนราชการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

- 35 6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

1. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตาแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้
- ความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพั สดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและ
คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถใน
การศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล งานติดต่อ
ประสานงาน ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่
ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

100

สอบข้อเขียน

2. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ
เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง

100

สอบสัมภาษณ์

---------------------------

- 36 ตาแหน่งที่ 18 : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
1. กลุ่มงาน

บริหารทั่วไป

2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
3. จานวนอัตราว่าง

2 อัตรา

ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
1 สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
2 สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
รวม

อัตราว่าง
1
1
2

สถานที่ต้องปฏิบัติงาน
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
ส่วนภูมิภาค (ศรีราชา)
ส่วนภูมิภาค (เพชรบุรี)

4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รั บคุณวุ ฒิ ปริ ญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิว เตอร์ธุรกิจ
ทางวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ ทางคอมพิ ว เตอร์ มั ล ติ มี เ ดี ย ทางสารสนเทศศาสตร์ ทางระบบสารสนเทศ
ทางคอมพิวเตอร์ ทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือทางวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต
5. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ การศึกษาวิเคราะห์
จัดระบบและวางแผน การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องจักรประมวลผล การเขียนคาสั่งให้เครื่องจักรประมวลผล
ทางานตามความต้องการ ทดสอบความถูกต้องของคาสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดก่อนส่งคาสั่งให้เครื่องจักรประมวลผล
ทางาน การส่งเสริมแนะนาอบรมเกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนของการประมวลผลด้วยเครื่องจักร การติดตามศึกษา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านระบบงานประมวลผลด้วยเครื่องจักร ตลอดจนติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและ
อุปกรณ์ต่อพ่วง รวมทั้งชุดคาสั่งส าเร็จรู ปให้เข้ากับความต้องการของหน่วยงาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย

- 37 6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

1. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตาแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ การเขียนคาสั่ง
ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทางานอย่างเหมาะสม ความรู้ความสามารถในการใช้
ภาษาและคอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐานด้านการวิเคราะห์ จัดระบบและ
วางแผน การประมวลผลข้อมูล และความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

100

สอบข้อเขียน

2. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ
เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง

100

สอบสัมภาษณ์

---------------------------

- 38 ตาแหน่งที่ 19 : นักวิชาการเกษตร
1. กลุ่มงาน

บริหารทั่วไป

2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
3. จานวนอัตราว่าง

1 อัตรา

ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
1 สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
รวม

อัตราว่าง
1
1

สถานที่ต้องปฏิบัติงาน
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
ส่วนภูมิภาค (เชียงใหม่)

4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รั บ คุณวุฒิ ป ริ ญญาตรี หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิช า
เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิช าวิท ยาการสิ่ งแวดล้ อมและทรั พยากรธรรมชาติ สาขาวิช าเทคโนโลยีการผลิ ตพืช หรือสาขาวิช า
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
5. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์
วิจัยทางการเกษตร เช่น การเพาะปลูก การปรังพันธุ์ การขยายพันธุ์ การคัดพันธุ์ต้านทานโรคและศัตรูพืช
วัตถุมีพิษ และปุ๋ยเคมี การให้คาปรึกษา แนะนา และสาธิตงานวิชาการ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

- 39 6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

1. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตาแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้
- ความรู้ทางการเกษตรด้านพืช ความรู้ในการวิเคราะห์ ทดสอบ ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้เกี่ยวกับงานเกษตรกรรม การเพาะ
ชากล้าไม้ และความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

100

สอบข้อเขียน

2. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ
เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง

100

สอบสัมภาษณ์

---------------------------

- 40 ตาแหน่งที่ 20 : นักวิชาการเงินและบัญชี
1. กลุ่มงาน

บริหารทั่วไป

2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
3. จานวนอัตราว่าง

1 อัตรา

ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
1 สานักบริหารงานกลาง
รวม

อัตราว่าง
1
1

สถานที่ต้องปฏิบัติงาน
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)

4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
5. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับ วิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การเงิ น การงบประมาณ การบั ญ ชี ทั่ ว ไปของส่ ว นราชการ การศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ติ ด ตาม
ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนา
ระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่าง ๆ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

- 41 6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

1. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตาแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.
2561 ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเบิกเงินการคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนา
เงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

100

สอบข้อเขียน

2. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ
เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง

100

สอบสัมภาษณ์

---------------------------

- 42 ตาแหน่งที่ 21 : นักวิชาการตรวจสอบภายใน
1. กลุ่มงาน

บริหารทั่วไป

2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
3. จานวนอัตราว่าง

1 อัตรา

ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
1 กลุ่มตรวจสอบภายใน
รวม

อัตราว่าง
1
1

สถานที่ต้องปฏิบัติงาน
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)

4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
5. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน รวบรวม
และตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐานการทาสัญญา และเอกสารต่าง ๆ
ทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบดาเนินไปอย่างถูกต้อง ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ การเงิน การบั ญ ชี พัส ดุ ทรั พย์สิ น รวมทั้งการบริห ารด้า นอื่น ๆ ของส่ ว นราชการ เพื่อดูแ ล
ให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีความคุ้มค่า จัดทารายงาน
การตรวจสอบตามผลการตรวจสอบ และข้ อเสนอแนะให้ ผู้ บังคับบัญชาหรือหน่ว ยงานต้ นสั งกัดรับทราบ
ผลการดาเนินงาน ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

- 43 6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

1. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตาแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้
- ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. 2561 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562
การบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน และความรู้ด้านการเงินการคลัง
ภาครัฐ และความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่
ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

100

สอบข้อเขียน

2. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ
เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง

100

สอบสัมภาษณ์

---------------------------

- 44 ตาแหน่งที่ 22 : นักวิชาการเผยแพร่
1. กลุ่มงาน

บริหารทั่วไป

2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
3. จานวนอัตราว่าง

2 อัตรา

ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
1 สานักบริหารงานกลาง
2 สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลาปาง
รวม

อัตราว่าง
1
1
2

สถานที่ต้องปฏิบัติงาน
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
ส่วนภูมิภาค (ลาปาง)

4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางการสื่อสารมวลชน ทางสื่อสารมวลชน
ทางวารสารศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
5. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิ บั ติ อ ย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ หลายอย่ า ง เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา วิ เ คราะห์ แ ละเสนอแนะ
ความคิดเห็นในการกาหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ในการเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ เพื่อให้การปรับปรุงงาน
ด้านการเผยแพร่ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางวิชาการ และวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อใช้
ประกอบ ในการจั ดทาแผนงานโครงการและการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ของหน่วยงาน ร่วมศึก ษาวิจัย
ด้านการเผยแพร่กิจกรรมข่าวสารความรู้ สารวจ รวบรวม วิเคราะห์ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมาย
และสรุปผลการศึกษา เพื่อใช้ประกอบในการกาหนดนโยบายแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการเกี่ยวกับ
การดาเนินงานเผยแพร่ กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ เรียบเรียงข่าวสาร บทความ เพื่อเผยแพร่แก่กลุ่มเป้าหมาย
ผ่ า นสื่ อ และช่ อ งทางการเผยแพร่ ต่ า ง ๆ จั ด ท าสื่ อ เพื่ อ เผยแพร่ กิ จ กรรม ข่ า วสารความรู้ ข องหน่ ว ยงาน
แก่กลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

- 45 6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

1. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตาแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้
- ความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการจัดทา
แผนงานโครงการประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการเขียนข่าว บทความ
ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ งานการประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
และความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

100

สอบข้อเขียน

2. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ
เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง

100

สอบสัมภาษณ์

---------------------------

- 46 ตาแหน่งที่ 23 : นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
1. กลุ่มงาน

บริหารทั่วไป

2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
3. จานวนอัตราว่าง
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

25 อัตรา
หน่วยงาน

อัตราว่าง

สานักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
สานักอุทยานแห่งชาติ
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลาปาง
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
รวม

1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
25

สถานที่ต้องปฏิบัติงาน
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
ส่วนภูมิภาค (สระบุรี)
ส่วนภูมิภาค (ศรีราชา)
ส่วนภูมิภาค (บ้านโป่ง)
ส่วนภูมิภาค (เพชรบุรี)
ส่วนภูมิภาค (สุราษฎร์ธานี
ส่วนภูมิภาค นครศรีธรรมราช)
ส่วนภูมิภาค (สงขลา)
ส่วนภูมิภาค (ปัตตานี)
ส่วนภูมิภาค (นครราชสีมา)
ส่วนภูมิภาค (ขอนแก่น)
ส่วนภูมิภาค (อุดรธานี)
ส่วนภูมิภาค (พิษณุโลก)
ส่วนภูมิภาค (นครสวรรค์)
ส่วนภูมิภาค (แพร่)
ส่วนภูมิภาค (ลาปาง)
ส่วนภูมิภาค (ตาก)
ส่วนภูมิภาค (เชียงราย)
ส่วนภูมิภาค (เชียงใหม่)

- 47 4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสารวจ
ทางวิศวกรรมสารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์
ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารวจและภูมิสารสนเทศ
ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์แผนที่ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
ทางภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ทางสารสนเทศภูมิศาสตร์
5. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบั ติอย่ างใดอย่ างหนึ่งหรือ หลายอย่าง เกี่ยวกับการจัด ทาฐานข้ อมูล ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ การสารวจภูมิประเทศและการใช้งาน GPS การจัดทาแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม แผนที่ภูมิประเทศด้วยระบบคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลตามภารกิจงานในเชิงพื้นที่ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีภูมิส ารสนเทศร่ วมกับ งานตามภารกิจ พัฒนาระบบภูมิ ส ารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพในการ
ดาเนินงานขององค์กร ติดตั้งหรือบารุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในเบื้องต้นที่เกี่ยวกับงาน
ด้านภูมิสารสนเทศ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

- 48 6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

1. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตาแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้
- ความรู้เกี่ยวกับการคานวณงานรังวัดและการทาแผนที่ การทาข้อมูล
ด้านแผนที่ ระบบพิกัดแผนที่ และมาตราส่วนแผนที่ การอ่านแปลภาพถ่าย
ทางอากาศ การจัดทาข้อมูลแผนที่เชิงพื้นที่ในภารกิจงานแผนที่ภาพถ่ายของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ข้อมูลระยะไกล ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่าง
เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

100

สอบข้อเขียน

2. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ
เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง

100

สอบสัมภาษณ์

---------------------------

- 49 ตาแหน่งที่ 24 : นักวิทยาศาสตร์
1. กลุ่มงาน

บริหารทั่วไป

2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
3. จานวนอัตราว่าง

1 อัตรา

ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
1 สานักอุทยานแห่งชาติ
รวม

อัตราว่าง
1
1

สถานที่ต้องปฏิบัติงาน
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)

4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางเคมีวิเคราะห์ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางสัตววิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางสัตวบาล ทางสัตวศาสตร์ หรือสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
5. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ จัดทาฐานข้อมูล
สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมดาเนินการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์ความรู้
วิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจวัด ตรวจพิสูจน์ วินิจฉัย ทางวิทยาศาสตร์ของวัตถุตั วอย่าง สอบเทียบเครื่องมือ
อุปกรณ์วัด เพื่อนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมปฏิบัติงานด้านการรับรองระบบงาน
การบริหารจัดการทดสอบความชานาญ จัดทาฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ ส่งเสริมพัฒนาห้องปฏิบัติการ วิจัย
ศึกษา ค้นคว้า ติดตามความรู้ และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติงานด้าน
ชีววิทยาและนิเวศวิทยาป่าไม้ และวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาด้านสัตว์ป่า และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย

- 50 6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

1. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตาแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาฐานข้อมูลด้านทรัพยากร ความรู้ทั่วไปด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ ความรู้เกี่ยวกับงาน
ด้านชีววิทยาและนิเวศวิทยาของสัตว์ป่า ด้านอุทยานแห่งชาติ ด้านสิ่งแวดล้อม
และงานวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาด้านสัตว์ป่า ด้านอุทยาน
แห่งชาติ งานด้านวิทยาศาสตร์อื่น ๆ และความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

100

สอบข้อเขียน

2. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยการสอบ
สัมภาษณ์
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ
เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง

100

สอบสัมภาษณ์

---------------------------

- 51 ตาแหน่งที่ 25 : นิติกร
1. กลุ่มงาน

บริหารทั่วไป

2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
3. จานวนอัตราว่าง

2 อัตรา

ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
1 สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
รวม

อัตราว่าง
2
2

สถานที่ต้องปฏิบัติงาน
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
ส่วนภูมิภาค (นครศรีธรรมราช)

4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
5. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานทางกฎหมายการพิจารณาตอบข้อหารือ
หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของหน่วยงานศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์ วินิจฉัย และตอบปัญหาข้อกฎหมาย ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย
ติดตามการดาเนินการทางคดี การดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง จัดทานิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพัน
ทางกฎหมาย เสนอความเห็นในการดาเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบ
คุณธรรม รวมถึงการดาเนินการใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดาเนินคดีของ
หน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถดาเนินการได้อย่างถูกต้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย

- 52 6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

1. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตาแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมาย
ว่าด้วยระเบี ยบการบริห ารราชการแผ่น ดิน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ย
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี และความรู้ เ กี่ ย วกั บ
กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ กฎหมายสารบัญญัติ กฎหมายวิธีสบัญญัติ
กฎหมายมหาชน กฎหมายว่ า ด้ ว ยการป่ า ไม้ และความรู้ ค วามเข้ า ใจใน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ และกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

100

สอบข้อเขียน

2. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ
เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง

100

สอบสัมภาษณ์

---------------------------

- 53 ตาแหน่งที่ 26 : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
1. กลุ่มงาน

วิชาชีพเฉพาะ

2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 19,500 บาท
3. จานวนอัตราว่าง
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

21 อัตรา
หน่วยงาน

อัตราว่าง

กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
สานักบริหารงานกลาง
สานักแผนงานและสารสนเทศ
สานักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
สานักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
สานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
สานักอนุรักษ์และจัดการต้นน้า
สานักอนุรักษ์สัตว์ป่า
สานักอุทยานแห่งชาติ
รวม

2
7
4
1
2
2
1
1
1
21

สถานที่ต้องปฏิบัติงาน
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)

4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
5. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
ชุดคาสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคาสั่งสาเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ประมวลผลและ
ปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เขียนชุ ดคาสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคาสั่ง
แก้ไขข้อผิดพลาดของคาสั่ง ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ รวบรวม
ข้อมูลประกอบการกาหนดคุณลั กษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่ าย ระบบงาน
ประยุกต์ และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทางานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย

- 54 6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

1. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตาแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้
- ความรู้เกี่ยวกับ การใช้คอมพิวเตอร์ ชุดคาสั่งระบบปฏิบัติการ และ
ชุดคาสั่งสาเร็จรูป ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การรักษา
ความปลอดภัยด้านสารสนเทศ การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงาน
ประยุกต์ การใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบ
ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

100

สอบข้อเขียน

2. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ
เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง

100

สอบสัมภาษณ์

---------------------------

- 55 ตาแหน่งที่ 27 : วิศวกรโยธา
1. กลุ่มงาน

วิชาชีพเฉพาะ

2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 19,500 บาท
3. จานวนอัตราว่าง

4 อัตรา

ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
1 สานักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
2 สานักอุทยานแห่งชาติ
รวม

อัตราว่าง
3
1
4

สถานที่ต้องปฏิบัติงาน
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)

4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับ คุณวุฒิ ปริญญาตรี ในสาขาวิช าวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้ อม ทางวิศวกรรมสุ ขาภิบ าล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกาหนด
5. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบั ติ อ ย่ างใดอย่ างหนึ่งหรือหลายอย่า ง เกี่ ยวกับการส ารวจ ศึ กษา วางแผน วิเ คราะห์
ออกแบบ คานวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งานบารุง งานบูรณะซ่อมแซม หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเป็นไปตามหลักวิชาการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบแบบ
แปลนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความปลอดภัย ศึกษาและทดสอบวัสดุที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธา ตรวจสอบ
สัญญาก่อสร้างบารุง บูรณะซ่อมแซมและอานวยความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขปัญหางานวิศวกรรมโยธา
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

- 56 6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

1. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตาแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้
- ความรู้เกี่ยวกับ การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ ในการออกแบบ
และเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD ความรู้ด้านการออกแบบและ
คานวณ ความรู้ด้านการสารวจและวางโครงการ การวางโครงการและการ
วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการด้านต่าง ๆ การศึกษาผลกระทบของ
โครงการ ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

100

สอบข้อเขียน

2. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ
เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง

100

สอบสัมภาษณ์

---------------------------

- 57 ตาแหน่งที่ 28 : สถาปนิก
1. กลุ่มงาน

วิชาชีพเฉพาะ

2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 20,540 บาท
3. จานวนอัตราว่าง

2 อัตรา

ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
1 สานักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
รวม

อัตราว่าง
2
2

สถานที่ต้องปฏิบัติงาน
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)

4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับในอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกาหนด
5. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับงานวิชาการสถาปัตยกรรม ภายใต้การกากับ
แนะนา ตรวจสอบ โดยศึกษารายละเอียดเพื่อร่างแบบ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา เกี่ยวกับการ
ก่อสร้าง และตกแต่งอาคาร สถานที่ ควบคุม ตรวจสอบ แนะนา แก้ไขการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเขียนแบบที่
อยู่ในความรับผิดชอบ ควบคุมการก่อสร้าง และตกแต่อาคารให้ถูกต้องตามแบบ และหลักสถาปัตยกรรมไทย
หรือสากล และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

- 58 6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

1. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตาแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้
- ความรู้เกี่ยวกับ งานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ การ
วางผังสภาพแวดล้อมของพื้นที่ ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและ
คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ งานวิศวกรรมโยธาอื่น
ๆ และความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่
- ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

100

สอบข้อเขียน

2. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ
เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง

100

สอบสัมภาษณ์

---------------------------

- 59 ตาแหน่งที่ 29 : สัตวแพทย์
1. กลุ่มงาน

วิชาชีพเฉพาะ

2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 23,430 บาท
3. จานวนอัตราว่าง

6 อัตรา

ลาดับ
หน่วยงาน
ที่
1 สานักอนุรักษ์สัตว์ป่า
2 สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
รวม

อัตราว่าง
5
1
6

สถานที่ต้องปฏิบัติงาน
ส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
ส่วนภูมิภาค (ศรีราชา)

4. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาสัตวแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา
5. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เกี่ยวกับการตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ ชันสูตร
และวิจัยโรคสัตว์ป่า การสารวจโรค การกาจัด ควบคุม และป้องกันโรคระบาดสัตว์ป่า การส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ทางด้านสุขภาพสัตว์ป่า การสุขาภิบาลสัตว์ป่า การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเทคโนโลยีทางด้านวิทยาการ
สืบพันธุ์ของสัตว์ป่า เพื่อให้ได้วิธีการผลิตสัตว์ ที่มีคุณภาพและได้ปริมาณตามเป้าหมายการผลิตการศึกษาและ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- 60 6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การเลือกสรร

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน

1. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในตาแหน่งงาน อย่างเหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังต่อไปนี้
- ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งสัตวแพทย์ เกี่ยวกับวิชาความรู้
ความเข้าใจ การสังเคราะห์ การประยุกต์ใช้ เกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์
เกี่ยวกับการตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ป่า ชันสูตรและวิจัยโรคสัตว์ป่า
การสารวจโรค การจากัด ควบคุม และป้องกันโรคระบาดสัตว์ป่า การส่งเสริม
และพัฒนาความรู้ทางด้านสุขภาพสัตว์ป่า การสุขาภิบาลสัตว์ป่า การศึกษา
วิเคราะห์ วิจัยด้านเทคโนโลยีทางด้านวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์ป่า งานสัตว
แพทย์อื่น ๆ และความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
อื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

100

สอบข้อเขียน

2. การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ
เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึง
สมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จาเป็นของตาแหน่ง

100

สอบสัมภาษณ์

---------------------------

-1เอกสารหมายเลข 2

รายละเอียดสถานที่ปฏิบัติงาน พร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ของหน่วยงานต่าง ๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ลาดับ

หน่วยงาน

สถานทีป่ ฏิบัตงิ าน/พื้นทีค่ วามรับผิดชอบ

1

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

2

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

3

กองนิติการ

ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

4

กองคุ้มครองพันธุส์ ัตว์ป่าและพืช ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
ป่าตามอนุสัญญา

5

สานักบริหารงานกลาง

ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

6

สานักแผนงานและสารสนเทศ

ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

ทีอ่ ยู่

โทรศัพท์

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10901

0 2579 6666 , 0 2561
0777
ต่อ 1178, 1179
0 2579 6666 , 0 2561
0777
ต่อ 1948
0 2579 6666 , 0 2561
0777
ต่อ 1211

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10902
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10903
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10904

0 2579 6666 , 0 2561
0777
ต่อ 1491
0 2579 6666 , 0 2561
0777
ต่อ 1155 , 1156
0 2579 6666 , 0 2561
0777
ต่อ 1229

-2ลาดับ

หน่วยงาน

สถานทีป่ ฏิบัตงิ าน/พื้นทีค่ วามรับผิดชอบ

7

สานักป้องกัน ปราบปราม และ
ควบคุมไฟป่า

ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

8

สานักฟืน้ ฟูและพัฒนาพืน้ ทีอ่ นุรักษ์ ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

9

สานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และ
พันธุพ์ ืช

ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

10 สานักอนุรักษ์และจัดการต้นน้า

ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

11 สานักอนุรักษ์สัตว์ป่า

ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

12 สานักอุทยานแห่งชาติ

ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

13 สานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรักษ์ที่ 1
(ปราจีนบุร)ี

ส่วนภูมิภาค (ปราจีนบุร)ี
ครอบคลุมพืน้ ทีจ่ ังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี
และสระแก้ว

ทีอ่ ยู่
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10905
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10906
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10907
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10908
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10909
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10910
498/1 ถนนหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี 25000
(บริเวณตรงข้ามสานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จ.ปราจีนบุร)ี

โทรศัพท์
0 2579 6666 , 0 2561
0777
ต่อ 1313
0 2579 6666 , 0 2561
0777
ต่อ 1500
0 2579 6666 , 0 2561
0777
ต่อ 1411
0 2579 6666 , 0 2561
0777
ต่อ 1812
0 2579 6666 , 0 2561
0777
ต่อ 1612
0 2579 6666 , 0 2561
0777
ต่อ 1715
0 3721 1140

-3ลาดับ

หน่วยงาน

14 สานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรักษ์ที่ 2
(ศรีราชา)

15 สานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรักษ์ที่ 3
(บ้านโป่ง)
16 สานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรักษ์ที่ 3
สาขาเพชรบุรี
17 สานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรักษ์ที่ 4
(สุราษฎร์ธานี)
18 สานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรักษ์ที่ 6
สาขาปัตตานี
19 สานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรักษ์ที่ 7
(นครราชสีมา)
20 สานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรักษ์ที่ 8
(ขอนแก่น)

สถานทีป่ ฏิบัตงิ าน/พื้นทีค่ วามรับผิดชอบ
ส่วนภูมิภาค (ศรีราชา)
ครอบคลุมพืน้ ทีจ่ ังหวัดกรุงเทพมหานคร
(บางเขต) จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด
ระยอง และสมุทรปราการ
ส่วนภูมิภาค (บ้านโป่ง)
ครอบคลุมพืน้ ทีจ่ ังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม
ราชบุรี สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี
ส่วนภูมิภาค (บ้านโป่ง)
ครอบคลุมพืน้ ทีจ่ ังหวัดเพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรสงคราม
ส่วนภูมิภาค (สุราษฎร์ธานี)
ครอบคลุมพืน้ ทีจ่ ังหวัดชุมพร ระนอง
และสุราษฎร์ธานี
ส่วนภูมิภาค (ปัตตานี)
ครอบคลุมพืน้ ทีจ่ ังหวัดปัตตานี ยะลา
และนราธิวาส
ส่วนภูมิภาค (นครราชสีมา)
ครอบคลุมพืน้ ทีจ่ ังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา
และบุรีรัมย์
ส่วนภูมิภาค (ขอนแก่น)
ครอบคลุมพืน้ ทีจ่ ังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และเลย

ทีอ่ ยู่

โทรศัพท์

16 ถนนสุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

0 3831 1234

54/10 ถนนค่ายหลวง ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง
จ.ราชบุรี 70110

0 3211 1025

493/29 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอา อ.ชะอา จ.เพชรบุรี
76120

0 3243 3883

ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
84000

0 7727 2058

ถนนมะกรูด ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

0 7333 6290 - 3

1393 ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000

0 4424 4411
0 4424 2060

659 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000

0 4334 3411

-4ลาดับ

หน่วยงาน

21 สานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรักษ์ที่ 9
(อุบลราชธานี)

สถานทีป่ ฏิบัตงิ าน/พื้นทีค่ วามรับผิดชอบ

ทีอ่ ยู่

โทรศัพท์

ส่วนภูมิภาค (อุบลราชธานี)
ครอบคลุมพืน้ ทีจ่ ังหวัดมุกดาหาร ยโสธร
ศรีสะเกษ สุรินทร์ อานาจเจริญ และ
อุบลราชธานี
ส่วนภูมิภาค (อุดรธานี)
ครอบคลุมพืน้ ทีจ่ ังหวัดนครพนม สกลนคร
หนองคาย หนองบัวลาภู และอุดรธานี

189 ถนนแจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000

0 4531 1677

79 ถนนศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
41000

0 4222 1725

39 ถนนวังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
65000

0 5525 8028

19/47 ถนนโกสีย์ใต้ ต.ปากน้าโพ อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000

0 5622 1140

25 สานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรักษ์ที่ 13
(แพร่)

ส่วนภูมิภาค (พิษณุโลก)
ครอบคลุมพืน้ ทีจ่ ังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์
และอุตรดิตถ์
ส่วนภูมิภาค (นครสวรรค์)
ครอบคลุมพืน้ ทีจ่ ังหวัดกาแพงเพชร นครสวรรค์
พิจิตร และอุทัยธานี
ส่วนภูมิภาค (แพร่)
ครอบคลุมพืน้ ทีจ่ ังหวัดแพร่ น่าน

140 ถนนยันตรกิจโกศล ต.ป่าแมต อ.เมือง
จ.แพร่ 54000

0 5462 7677

26 สานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรักษ์ที่ 13
สาขาลาปาง

ส่วนภูมิภาค (ลาปาง)
ครอบคลุมพืน้ ทีจ่ ังหวัดลาปาง

1 ถ.ป่าไม้เขต ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลาปาง 52000

0 5422 6828

27 สานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรักษ์ที่ 14
(ตาก)

ส่วนภูมิภาค (ตาก)
ครอบคลุมพืน้ ทีจ่ ังหวัดตาก และสุโขทัย

สานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรักษ์ที่ 14 ต.ป่ามะม่วง
อ.เมือง จ.ตาก 63000

0 5551 1142

22 สานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรักษ์ที่ 10
(อุดรธานี)

23 สานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรักษ์ที่ 11
(พิษณุโลก)
24 สานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรักษ์ที่ 12
(นครสวรรค์)

-5ลาดับ

หน่วยงาน

สถานทีป่ ฏิบัตงิ าน/พื้นทีค่ วามรับผิดชอบ

ทีอ่ ยู่

โทรศัพท์

28 สานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรักษ์ที่ 15
(เชียงราย)

ส่วนภูมิภาค (เชียงราย)
ครอบคลุมพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงราย และพะเยา

775 ถนนสิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
57000

0 5371 1402

29 สานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรักษ์ที่ 16
(เชียงใหม่)

ส่วนภูมิภาค (เชียงใหม่)
ครอบคลุมพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงใหม่ ลาพูน

153 ถนนเจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100

0 5327 6100

30 สานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง

ส่วนภูมิภาค (แม่สะเรียง)
ครอบคลุมพืน้ ทีจ่ ังหวัดแม่ฮ่องสอน

612 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110

0 5368 1330
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หนังสือรับรองการผ่านงานจากผู้ว่าจ้าง ผู้บังคับบัญชาระดับต้น หรือหน่วยงานต้นสังกัด
ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
เขียนที่...........................................................
...........................................................
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ..............
เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................................
ปัจจุบันดารงตาแหน่ง..................................................... ปฏิบัติงานทาหน้าที่.......................................................
สังกัด/หน่วยงาน/บริษัท........................................................................................................................................
ขอรับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว)................................................. อายุ............ปี............เดือน
ปัจจุบันปฏิบัติงานตาแหน่ง.........................................................................................................................................
สังกัด/หน่วยงาน/บริษัท...………………………………………………………………………………………………………………………
รับรองการปฏิบัติงานตาแหน่ง...........................................................................................................................
สังกัด/หน่วยงาน/บริษัท.....……………………………………………………………………………………………………..………
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความชานาญในการขับเครื่องจักรกล ซึ่งเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
ตั้งแต่วันที.่ .......................................................................... ถึงวันที.่ ............................................................
รวมเป็นระยะเวลา…………..……...ปี…………...…..เดือน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ...........................................................
(.........................................................)
หมายเหตุ :
1. ผู้ที่รับรองการผ่านงานของผู้สมัคร หากมีการตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่ามีการรับรองการผ่านงาน
เป็นเท็จ ผู้ที่รับรองจะถูกตั้งกรรมการสอบวินัย หรือดาเนินการทางคดีอาญาแล้วแต่กรณี และหากเกิดความ
เสียหายต่อทางราชการจะต้องชดใช้ความเสียหายทางแพ่ง สาหรับผู้สมัครให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ
การเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
2. ผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จะต้องนาหนังสือรับรองการผ่านงาน
ฉบับนี้ พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการของผู้รับรอง (เฉพาะ
ผู้รับรองที่ปัจจุบันไม่ได้ปฏิบัติงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) มายื่นในวันและเวลาที่กาหนด
หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าว จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น
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หนังสือรับรองการผ่านงานจากผู้ว่าจ้าง ผู้บังคับบัญชาระดับต้น หรือหน่วยงานต้นสังกัด
ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งช่างไม้
เขียนที่...........................................................
...........................................................
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ..............
เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................................
ปัจจุบันดารงตาแหน่ง..................................................... ปฏิบัติงานทาหน้าที่.......................................................
สังกัด/หน่วยงาน/บริษัท........................................................................................................................................
ขอรับรองว่า (นาย/นาง/นางสาว)................................................. อายุ............ปี............เดือน
ปัจจุบันปฏิบัติงานตาแหน่ง.........................................................................................................................................
สังกัด/หน่วยงาน/บริษัท...………………………………………………………………………………………………………………………
รับรองการปฏิบัติงานตาแหน่ง...........................................................................................................................
สังกัด/หน่วยงาน/บริษัท.....……………………………………………………………………………………………………..………
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความชานาญในช่างไม้ ซึ่งเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว
ตั้งแต่วันที.่ .......................................................................... ถึงวันที่.............................................................
รวมเป็นระยะเวลา…………..……...ปี…………...…..เดือน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ...........................................................
(.........................................................)
หมายเหตุ :
1. ผู้ที่รับรองการผ่านงานของผู้สมัคร หากมีการตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่ามีการรับรองการผ่านงาน
เป็นเท็จ ผู้ที่รับรองจะถูกตั้งกรรมการสอบวินัย หรือดาเนินการทางคดีอาญาแล้วแต่กรณี และหากเกิดความ
เสียหายต่อทางราชการจะต้องชดใช้ความเสียหายทางแพ่ง สาหรับผู้สมัครให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ
การเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
2. ผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จะต้องนาหนังสือรับรองการผ่านงาน
ฉบับนี้ พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการของผู้รับรอง (เฉพาะ
ผู้รับรองที่ปัจจุบันไม่ได้ปฏิบัติงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) มายื่นในวันและเวลาที่กาหนด
หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าว จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

เอกสารหมายเลข 5

หนังสือรับรองความประพฤติ
เขียนที่...........................................................
...........................................................
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ..............
เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่.....................ตรอก/ซอย.........................................................ถนน...................................................
ตาบล/แขวง.........................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด..........................................
โทรศัพท์...............................................อาชีพ...................................................ตาแหน่ง.......................................
สถานที่ทางาน........................................................................................................................................................
โทรศัพท์...............................................โทรสาร................................................E-mail….......................................
เกี่ยวข้องกับ (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................................................
โดยเป็น........................................................................และรูจ้ ักกันมาเป็นเวลา.....................ปี. ....................เดือน
ขอรับรองว่า หลักจากที่(นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................
รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา และพ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี
ได้ประกอบอาชีพ (ทาอะไร ที่ใด ตั้งแต่เมื่อใดถึงเมื่อใด).....................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
และผู้นี้มีความประพฤติ........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ได้ประกอบคุณงามความดี คือ.............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ...........................................................ผู้รับรอง
(.........................................................)

หมายเหตุ :
1. ผู้รับรองความประพฤติควรเป็นผู้บังคับบัญชาเดิม นายจ้างหรือผู้มีเกียรติอันควรเชื่อถือได้
2. ให้ยื่นเอกสารแสดงการพ้นโทษจาคุก มาพร้อมกับหนังสือรับรองความประพฤติฯ นี้

